
YETI 

Hvordan har din uge været?     

Markér ét felt for hvert spørgsmål, der bedst beskriver, hvordan du har haft det i løbet af de seneste 7 dage.  
     

 Aldrig En eller to 
gange 

Ofte Hele tiden 
eller hver 

dag 
Jeg følte mig nervøs blandt mennesker, som jeg ikke kender godt.    

Jeg følte mig elendigt tilpas eller ulykkelig.    

Jeg mistede besindelsen.    

Jeg var slet ikke glad for noget som helst.    

Jeg følte mig lige pludselig rigtig bange uden nogen som helst grund.    

Jeg blev pludselig nervøs og rastløs.    

Jeg var bekymret for fremtiden    

Jeg var vred.    

Jeg følte mig for træt til at foretage mig noget.    

Jeg var bekymret for at gå i skole eller på arbejde.    

Jeg havde anfald af fjollet opførsel    

Jeg følte, at jeg var en dårlig person.    

Jeg var bekymret for, at jeg ikke var lige så god som andre.    

Jeg troede, at ingen rigtigt elskede mig.    

Jeg blev let irriteret på andre.    

Jeg havde svært ved at falde i søvn.    

Jeg vågnede i løbet af natten og kunne ikke falde i søvn igen.    

Jeg blev pludselig ked af det uden at vide hvorfor.    

Jeg hørte stemmer eller lyde, som andre ikke kunne høre.    

Jeg så noget eller nogen, som andre ikke kunne se.    

Jeg troede, at jeg blev forfulgt eller udspioneret.    

Nogen vidste, hvad jeg tænkte, selvom jeg ikke fortalte dem det.    

Jeg følte det, som om verden omkring mig ikke var virkelig.    

Jeg kunne ikke udtrykke mig selv så tydeligt som tidligere.    

Jeg kunne ikke forstå ord eller samtaler, som jeg nemt kunne forstå 
tidligere. 

   

Ting så ikke ud, som de plejede at gøre.    
 

Er der andet, du gerne vil fortælle os om dine oplevelser den seneste uge? Hvis ja, skriv det i feltet nedenfor. 

 

 

Mange tak! 

 


